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Doç. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN*

AHHorauug

Xacarr Eacpııü (oırorı xbIJIbI t l0 xııxpıaü xblı caHoccy 6ororıua), caflcaT
AoKrpLIHacbı, Kyparıgu rYIüYHlry MeToAy XaHa e3rot{o I{bIHbIfbI bIiMaHAbIH
Tyypa [apaMeTpl4 KaTapİ,I İ(aparaH XYpoKTYK TaxpbiğIoala M"aa]Hu oeplrycy
c6IJIKT},T/ 63roqöxYKTöpY MeHeH K oİ{Yİ oypavra TaTLIpII bIK.

XacauAıırr caflca1, 6oroH.ıa Ko3 Kapail]bIHbIH Axıia CyuHarııııı

((

XaMaHAbİKKa MYMKYHAYK 6ep6oe)) IlplIHupı1uııurı TY3YJI\TcYH,4o TaacIüpAYY

6oırorqyryH aüTyyra 6oıor. Ouroı 3ne y{ypAa KypaHgııu

ALrHaMHKajIyy

x{opOMoJIy »(aHa paulroHaİ[}ry TaÖcup TYIİIYHY|YüIYH CyHHHÜ oar,ıırrıuAarnı
TYIIIYHYKTo )I(oon aJIraHAbIlbIH Aa aÜTyy MYMKYH.
Eııpo« aI{bIH CyHHıaı-ı 6arrırrafr,I TyII]yHyKKe 3u MaaHl{nyy Taaçupu

6oıyn, «AyüIio» [po6neMacblHa 6epreH xoo6y 6oıroH. XacarıAııiı «gyüuere

KapaTa KapIIIbI MaMuJIecI{}), CyurıııÜııaKTpIH llltl{l{ 6eıyryu.4o opyH anlaH,4birblH
oıioü g-rre aüTyyIa 6oıo rypraH, pyxaHI4gTTbI 6aI[KbI IIıaHra xolotl AyüHoAeH
çbIpTKapbI apy_v.ilaHyyra MaaH}I 6epıeıı Mucru«aırıx (Tacannys) 6arırrra

5oırou.

Axıa Cyuııa,

Oıeıc ceıgep: XacaH 6acpııü,

KypaH, Ma":xa6 (arnını).

MncTHKa (Tacanny$),

GİRİŞ
Ehli Sünnet, 'mezhep' srnirlaruıa sığmayan bir düşiince düzlemini temsit etmekte,
standart, yegane bir anlayış biçiminden oluşmamaktadır" O bir renk karışırnrdrr. Onu, alrı
düşiince katlarnın anlamlı bir biçimde üst üste tabakalanışından vücut bulmuş bir bütiin
olarak düşünmek mümktindür. Ehli sünnet, düşünce ve anlayış unsurlaruıdan 'dişe ıiokunur'

ne buldu ise hepsini, uç taraflarını da töıpülemek suretiyle, gövdesinde eritip massetmiştir.
Bunun için Ehli Sünnet incelemelerinin, bu renk karışrmrna ve çeşitliliğine gereken dikkati
gösterecek bir perspektifle yapılması gerekmektedir.
Ehl-i Sünnet'in öncü şahsiyetlerinden bahsetmek, önemli ölçüde mezhepleşme

öncesi dönem üzerinde yoğunlaşmak demektir. Brırada henüz 'mezhep' olmadığı için belli
'tavır', vaziyet alışlar (attitude) esas alurmalı, bir usul olarak 'tipleştirme' yoluyla, tavlrların
genel kaideleri, karaklerleri tespit edilrneye çalışılmalı, böylece toplumsal dawanışın
nedensel bir açıklamasuıa ulaşılmaya gayret edilmelidir.

Hemen henren tiim tavnlar, 'kurtırluşa ermek için ne yapmalıyız? Sorusuna
verdikleri cevapla, değişen şartlar karşısındaki tavırlarıyla ve sosyal ahlak görüşIerinin

temayüz etmesiyle oluşmaya başlamışlardır.

Ahmet Emin'in ifadesiyle Arap evlerine Fars, Romalı Suıiyeli, Mısırlı ve Berberi

oLmak üzere çeşitli milletlere mensup insanlar girdiği, Arap evi fuap evi olmaktan çıktığı,
riirlü insanlardan kanşık bir ev halini aldığı ama h6l6 evin sahibinin fuap olduğu ', bunun

'

:

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak. Ögreıim Üyesi, TÜRKİYE
Ahmed Bmin, Fecru'l-]slıim,Döru Kütübi'l-Aıabi, Beyrut 1975, s.
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için kiilti.irel değişimin, külttiretr buhranın yaşanmaya başlandığı zamafl kşsitinde ortaya çıkan

tavırlardan bir tanesi, birbirine hiç benzenreyen yaşayış biçimlerinin tenıasından doğan
çözücü, hatta harap edici tesirlere karşı gelebilnıek için, çok kuwetli sosyal bir disipiin
yaratabilme gayreti içinde olan 'sabitleştirici' tavırdır. Bu tavır, inancr, tarihin bir önceki
döneıninde sahip olduğu kültiirel yapı ile özdeşleştinırektir. tsöyiece mutlak bir doğruya
sahip olduğıına inarunaktır. Sabitleştiriei tavır, her türlü gelişme ve değişmeye karşı bir
direnci ve bir 'seılleşmeyi' ifade ettiğinden, bir prcıblemin çözüınünü sadece geçrnişe
ref,eransta buiduğundan 'gerilemeci' (decliniznr) bir zihniyeti de içinde barrndırmaktadır. Bu
tawın tenısiiçilçri, Zühri (v. 103), §üfyan es-Sevri (v, 161), ivfalik b. Eııes (v. 1?9) Şafii (v.
20a) gibi ısimierdir.
İslam düşünce tarihinde dinin anlaşılrna biçimi iie ilgili olarak oftaya çıkan çolr
farklı tutumlardan biri de 'dünya'yı, biçim verilebilir ve ölçülebilir unsurlarmı zihnen
yoğurup işlemek cihetinden 'var' olan bir varlık kabul eden tavırdrr. 'Eu dünyacı' (this
wordly) diyebileceğimiz lru tavrın en önemli özelliği, problem çözücü, akılcı, hadari,
özgürlükçü, eleştirel ve sorgulayicı bir zihniyeti temsil etmesidir. Bu tür bir 'sosyal model'in
ilk örneklerinden birinin Ebu Hanife (v. 1a0) olduğu söyleııebilir. İstikrar içinde değişime
açık bir zihniyete sahip olan Ebu Hanife, 'yeni problemlere' cevap ararna ye bunu yaparken
din yanında kamu yararı, ferdin haklarrnı koruma, insanilik kıstasiarına öneırı verme ve
olgudan hareket ederek §onuca varrna yolunu futınuşfur. Ebu Ilanife özellikle, dinin
herhangi bir kiiltiir koduyla özdeş hale geimesini, bazı scısyal değertrerin Tanrı vergisi gibi
görülüp değiştiri|emez olduiğunun kabul ediimesini önlemeye de çalışmıştır. Bu yüzden o,
eiinin temei ilkşlerine vurgtı yai]rulş, bunun üzerine sisteııatik aklı koymuştur. Totrıiumsa!
Lıolutun, şehirieşme oranrnda kazandığı yeni yapıIara uygun olarak, akiitiği ve insaniiiği esas
almak suretiyle, bilhassa sabitleştirici tavır tarafuıdan yeıelleştiri]mek istenen dini. evrensel
öiçiilerde tanımiamaya çaba sarf etmiştir. Bütiin bunlardan doiayı Elıu Hanife'nin Ehii
§ıjnnet'e katkısı, bu ekolıin 'eemaatçi' bir yapılanmadan daha geniş ölçekli bir 'topiuıı
tasa-yvuruna' hitap eden bir durum alması yönünde olmuştur.
Ehli sünnetin oluşnıasına katkıda buluııan 'farklı' tavırlardan biri de, Hasan Basri
önreğinde Lıu makalenin kontısu olan, kuriuluşa errnek için 'dünva clişı bir arinmaya'
güvenen tavırdir. Bu yüzden b,urada içe dönük (konterııplatif ) biı, din anlayışı nıerkez'tie yer
alu" Dünvanııı gittikçe çoğalan maddi endişeleriırin insanı bozduğu var sayıiır. 'Öte d,ünıracı'
(other wordly) diyebileceğirniz tııı tavrın İslam d,ünyasında ilk temsilçilerinrlen birinin Hasan
Basri (v. 1i0} clduğunu söyleyebilıriz. Hasan Basri, siyaset daktrini, Kur'an'ı aniaına
yönteıni ve billıassa gerçek imanın doğru ölçütü olarak gördüğü kalbi tecrübeye öneıı
verrrıçsi ile dii<katleri üzerinde toplamaya değerdir, F{asan Basri'nin 'diinyaya' karşı tavrı
niiıa,vetinde şu anlama geimelctedir: Dünya kötüdlir. Ondan el etek çekmek gerekir. Eöylece
insan, ruhaniyetini muhafazaya güç yetireb ilecektir.
'Öte dünyacı' din antrayışı, hem bu anlayışta var olan aktif temayüllerle, hem de

buniaı,ın toplum katında sığlaşarak, basitieşerek ve haffa bazen de özünden sapınış bir
mahiyet aiarak kazandığı, dünya ilişkisine toptan kayıtsızlık|a, Ehli Sünnet'in iç bünyesinde
önemli bir yere sahip olmuıştur.
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Hasan tsasri'nin şahsiyeti, İslam toplumunun büyiik bunalrmı

esnaslnda

olguıİlaşmıştır. Çünkü a, Hz. Osman öldürüldüğünde on dört yaşında idi.2 Bu dönenrde
ortaya koyduğu çözüm, ümmetin birliği üzerine temellennıiştir. Ona göre birliğin en önernli
yolu, adalet doğrultusunda nasihattır. Bu yüzden ne isyan ve silahjı müçadele ne de
suskunluk yc,luna başvurulnralıdır. Nitekim çevresin<iekiler; 'ancak huruc etmek suretiyie
değiştiretıilirsin' dediklerinde o, 'Allah bir insanı huruçla cleğil, tevbe ile değiştirir' diye
karşılık vermiştir3.
Hasan'ln 'kılıç ile tağyir mümkün değildir', görüşünden hareketle hicri 36-41 yılları
arasında yaşanan İbnu'l Eş'as ve Yezid b. Mühelleb'in isyanlarıyla trmıanan, Haccac'ın
uygulamalı ile belii bir tarz kazwıan krizin 'Sünni' çözümürıiin ilk defa orıun tarafından
fonnüle edildiği, en azından onun crtaya koyduğu çözümün, Sünniliğin ilk tarihi gösterisine
işaret eden siyasi bir doktrin durumunda olduğu ifade edilniiştir. Massignon'un düşüncesi
budura. H. Ritter'e göre de Ehl-i Sünnet akidesinde 'zalim bir insanın arkasnda flaınaz
kılınak caizdir' kaidesini, Hasan'ın bu doktrinine kadar göti,irmek mümkündürs. Watt ise
bunun tıiı'teşekkül tesiri' olabileceği kanaatindedir6.
Hasan Basri, 'huruç' laraftarı olınamasü.rıa rağmen Emevi iktidarının yılmaz bir
sawnucusu da değildir. O, Yezid b. Mühelleb ve İbnu'i-Eş'as'la beraber hareket etmeyi
uygun görmemiş, fakat bir Şamlının 'Mü'minlerin Emirinin yanında da nrı olmayalrm?'
sorusuna gazap|ı bir şekilde 'hayrr, onunla ıia olmayın' cevabını vermiştir7. Hasan, 'Şaın
ehli'nin zulümlerine de ianet etmiştirE.
Ma'bed el-Ciüeni'nin 'hiikiimdarlar müminlerin kanlarını akıtıyorlar şonra da
'bizim işlerimiz ancak Aliah'ın takdiri ile cereyan eder' diyorlar, ne dersiniz?' Soıusuna:

- _. : . iıu Hanife'nin Ehli
:-: j:ı__: .ıiçekli bİr 'toplum

Hasan, 'Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar' şeklinde cevap vermiştirg.

. - .:::_ 'ciri de, Hasan Basri
- :^:ia dışı bir arinmaya'

olmalarına rağmen, Hasan bunu muvafık görmediğini açıkça söyiemekten çekinmemiştirlo.
Hasan başta Haccac olmak üzere Emevi valilerini de korkusuzca eleştirmiştir". Bir

: - -:. :'ılavışı merkezbe yer
.: _; - . .: sar ıir. 'Öte dÜnyacı'

İbn Hallikan'uı da değindiği gibi, İbn Sirin ve Şa'bi gibi temayüz etmiş zatlar,
Yezid b. Abdilmelik zarnanında, Yezid'in halifeliğini takilye yaparak nıeşru addetmiş
keresinde Hacçac'Ln yanında }Iz.

Ali

hakkında kötti konuşulunca müdalıale etrniş ve

l: :::..; :lerinden birinin Hasan

::- : :..::lıi. Kur'an'ı anlama
,__._ ı:jbi tecrübeye önem

:..:- :-;ı 'dünyaya' karşı tawı
. ;.. :ilnek gerekİr. Böylece
.
,
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özünden sapıniş bİr

S_ınet'uı iç bünyesİnde

2

el-Besevi, Ebu Yusuf Yakub b. SüO,an (v, 271 H), Kiıabu'l-Ma'rife ve't-Tarih, tahkik: Ekrem Ziya e0-Omeri,
Matbaatu'r-Reşad, Bağdat l984, II,269. ibn Sa'd,et-T'abahjıu'l-Kübrd, DAru Sadır, Beyrut, tsz., V, l57.
3
lbn sa'd, a.g.e,,Yll-,, 172,
{
Bkz. Louis Massignon, Essai Sur, Les Origines Du Lexique ?'echniqııe De La Mystique Musulmane, Paris l954, s.
l80. (Sayın Pıof. Dr. Osman Türer ve sayın Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu'ya, Massignon'un bu eseriyle
karşılaştırmalı olarak yaptıkları, M. Ali Ayni'nin Tasawuf Tarihi ll.Cilt'in tahkikli ve tenkildi tercümesinin
basılmamış halinden istifade etmemi sağladıkları için teşekkur ederim.) W. Watt, İslıim Düşüncesinin Teşekhil
Deı,ri, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Umran Yay., Ankara 1981, s. 98.
'6 H. Ritter, "Hasan Basri", İslam Ansiklopedisi, M.E.B., 1964,V,345.
Watt, a.g.e., s, 98.
7

İbn Sa'd, a.g.e.,YIJ,

|64.

Et-Taberi, Ebü Cafer Muhammed b. Cerir, Tarihu'l-Ümem ve'l-Muluk, D6ru'I-Fikr, Belru! 1987, Y11, 492, 498.
' İbn Kuteybe (v.276}, Ebu Abdillah Muhammed b. Müslim, el-MedriJ, tah. ve tak: Servet Ukkaşe, Diru'l-Meaıil
Mısır, 1969, s. 441.
'o lbn Hallikan, Vefayatu'l-Ayan, tah: M, Muhyiddin Abdilhamid, l367 (1948), I, 354-355. Bkz. Ebu'l-Hasen Ali b.
Hüseyn b, Ali el-Mes'udi (v. 3a6 h.), Murucu'z-Zeheb ve Meddini'I-Cevher, Döru'l-Hicre, İran-Kum l984, c. lil, s,
8

20I.

l' Bkz. İbn ldıürtaaa, Ahmed b. Yahya, Kitabu Tabakati'l-Mu'tezile,ihk.

Almaniyye,

Be},rü.ıt

l96l, s. l8-24.
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Haccac'a çıkışmıştır. Halbuki Şa'bt, takiyye yapmanın uygun olduğunu, Hasan'ırı bunu

yapmamak suretiyle emiri kızdırdığını ifade etmiştirl2.

Emevi taraftarlan halife'nin Ailah tarafindan seçilmiş bjr zat olduğunu diie
getirmişlerdir". Bu manada Kur'an'daki 'Allah'ın halifesi' tabirinin Emevi dostlarınca
Allah'ın vekili' anlarnına alındığı söylenebiiir. En azııdan halife tabirinin çağıştırdığı anlam
ile sultana, 'A_llah'ın halifesi' unvarıl yakıştırılmaya çalışılmıştır'o. Halbuki Hasan Bakara
suresi 30. ayetindeki 'halife'nin, birbirini takip eden bir nesil anlarnına geldiğini kabui
etmiştir15.

Hasan, Muaviye'yi de eleştirmekten geri duımanıştır. Ona göre Muaviye'de öyie
kötii özellikler bir araya gelmiştir ki bunlardan sadece biri, bir insanı diııi açıdan hşlake

Bir kere o, sefihieri ümmetiıı başına bela etmiş ve böylece insanları
birbirine düşürmüşttir. Aynı zamanda emirliği meşveretsiz elde etmiş, kendisinden sonra
cğlu Yezid'i zor yoluy|a işin başına getiırniştir. Bundan başka aşağılık bir hayat yaşama
yoluna gitmiş, Hz. Aii'nin sevdaiısı olan Hucr b. Adiyy'i de günahna girerek katletmiştirl5.
Diğer yandan Hasan Basri, Ali oğuliarının velayet davalarına da karşı çıkmıştır. Ona
göre Hz. Ali'nin de bazı hataları olmuşfur. Onun Hz. Ali ile ilgili eleştirileri, bazılarının
'FIasan, 'keşke Ali Medine de kalıp da kuru ekmeğinden (veya kötii hurmasmdan) yeseydi.
Bu, yaptıklarından daha iyi olurdıı' diyor' şeklindeki değerlendirmelerine sebebiyet
sürüklemeye yeterlidir.

vermiştirl7.

Hasan'ın düşüncesiııe göre Nebi, ne şahsı ne de torunları için bir taraftarl*
öğretmemiştir. Şura suresi 23. ayetindeki el-me"*edde fi'l_kwrha, Hz" Mı"ıha,mnıed'in
kanın<ian olan akrabalarına müteallik değildir. Buradaki mana, Aliaiı'a yakınlıktr, Öyleyse
salih anıei işleuıek suretiyle ona yaklaşmaya çalışılrnaiıdırle. Oıra göre Allah'ın velisi, "Allah
yoluna çağıran, makbııl ve giizel işlor işieyen ve Müsltimanlardanım diyen' (Fussilet,41133)
kimsedir. Bir insan, insanlara nasihat edip kendisi de buna uygun olarak amel ederse, o
kimse bu dünyada Allah'ur velisidirt9. Bu noktada F{asan'uı dikkat çektiği noktalardan bir
tanesi de, 'kişi sevdiği iie beraberdir' hadisinin kimseyi aldatmaması gerektiğidir, Çüfikü
insaıı iyi l iklerin amelini işlemedikçe iyilerden o7amazzÖ .
Hasan Basri'nin, yönetimin, bu arada Haccaç'n faaliyetleriniıı haik katında bir ruhi
yaratrnaması
ve karaınsarlığa düşülmemesi, bir 'psikoiojik kilitlçnıne' yaşan_maması
çöküş
için olaeak, bazen Haccac'a raz7 olma aıria.yışıııı işlediğini göımekteyiz. Onun, insanlara
'Allah'tan korkıın. O'nun indiııde nice Haççac'lar var' dediği naktedilmiştirzl. Yine onun,
'Haçcac'tan şunları işittinn, sarsıldun' şeklinde meşhur valuıin bazı yönlerini takdir ettiğini
gö§tğIen ifadeleri bulurunaktadir22.

I2

el-Gazali, Ebu Hamid Muhammed, İhyau Ultıni'd-Din, çev. Ahnıet Serdaroğlu, Bedir Yay., İstanbul, l985, II,
841_842,845.
rr
Şerif Murtaza, Ali b. el-Huseyn, Emiili'l-Murıaza. Mısır, l954., s. i58-159.
1{
Watt, a.ge., s. l02.
t5
Bkz. Et-Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tefsirıı'rTaberi,DAru'l-Kütübı'l-İlmilye, Beyrut, 1992,1,237 ,
'6 Bkz. Taberi, Tarihu' l-Ümem ve' l-]utulıık, VI, 1 96.
|' Bkz.
Cahız, Etıu Osınaıı Amr b. Bahr, (v. 255 h.) el-Beyanve'ı-Tebyin, thk. Abdusselam Muhammed Harun,
Mısır l975, ]I, l08. (I. ve II. ci|tleş bir arada)
r8
Taberi, Tefsir, Xl, 1 43-| 46.
l9
Massignon, ü.g.e.,s, 183-184. (Muhasibi'nin Vesay6'sından naklen)
10
Gaza|\ a.g.e.,11, 402,
:r
Bkz. Cahız, a.g.e., I|1, |64.
" Bkz. Cahız, a.g,e,, II, 193-194.
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Hasan Basri l-Iacca'cı bir kerçsinde Vasıt'ta hutbe irat ederken dinlenıiş ve onun
söylediğini
ifade etmiştir: Aliah'ım, bana hidayeti hidayet olarak, dalaleti de dalalet
şunlan

olardk göster ki hidayete uya.ytm, dalaietten sakınayım'23.
Hasan Basri'nin tarafsızlık denebilecek bu tutumu tepkilere de neden oimuştur. O^
herhangi bir ekole bağlı kalrnayı beceremeyen biri olarak nitelendirilmiş, hatta bazen
dalkavukluk etmekle suçlanmrştır2a.
Rivayete göre Mutaırif aniamli bir ifade ile Katade'ye şöyle_ söylemiştir: Hasan,
halkı sele karşı uyaran fakat kendisi dere vatağında kalan insana benzer'25.

Tritton, Flasan Basri'nin, Haccac'ın, Allah'ın kıiıçla def edilmeyecek bir çezası
olduğu yolundaki değerlendirmelerine bakarak onun de./letin Allah tarafırıdan kurulmuş
olduğunu kabul ettiğini belinmektedir'u. Halbuki sosyo-psikolojik temeli olan bu ve benzeri
Haccac değerlendiı-melerinden bir devlet t-elsefesi çıkarmak mii,ııkün değildir. Kaldı ki
Fahraddin Razi, Cahız ve Ka'bi ile birlikte Hasan Basri'yi de, bir devletin varhğının
gereklitiğini sem'an değil, aklen vacip gören düşiiniirlerden saümaktadır. Yani Hasan
Basri'ye göre bir yöneticinin varlığını din değil akil gerekli görür27.

:_

_

O

B. Kıır'an'ı Anlama Yöntenıi

Yapılan bir çok rivayete bakarsak , Hasan'ın Kur'an'ı canlı bir teemmülle okuduğu
ve gayet rasyonel bir tefsir aniayışı benimsediğini söyleyebiliriz. Şu kadar var ki,
Massignon'un da belirttiği gibi rnüşarunileyhin tefsirini neşreden Amr b. Ubey'din bunu
biraz teşdit ettiğini göz öniine a|mamızgerekir28.
"İki taraf arasmda bir perde ve 'araf üzerinde her iki tarafi da simalarından tanlyan

adarnlar vardır." (A'raf, 7146) Ayetinde geçen 'a'ra?, kavli meşhura göre çennet ile
cehennem arasındaki sırrun tepeleridir2g. Hasan Basri'den aktarılan görüşe göre ise, 'a'raf
'ma'rifet' kökiinden gelmelĞedir. Bu yiizden ayetin manası, 'cennet ehli ile cehennem ehlini
simaiarından tanrmak üzere bir takım adamlar vardır', şeklinde olmalıdır3o.
Allah'ın Musa ile 'konuşması' çumhur ulemaya göre vasitaslz ke|am kabilinden
olmasna rağmen Hasan'a göre bu 'konuşma' bir vahiy nidasndan başka bir şey değildir3l.
Hasan Basri, Bakara 102, ayette sihir ve büyü ile ilgilendirilen Harut ve Marut adlı
iki varhğın, ayette geçen kelimeyi 'melekeyn' olarak değil de 'melikeyn' şeklinde okumak
suretiyle, melek olmadıklarrnı, Babil halkından iri vücutlu iki adam olduklarını ifade
etmiştir3z. Böylece sihir ve büytlntin göksel bir gerçekliğe sahip bulunmadığını ortaya
koymaya çalışmıştu.

"

Bkz, İbn Kuteybe, Te'vilu Muhtelefi'l-Hadis, tashih: Muhammed Zühri eıı-Neccar, Meklebetü'l-Külliyati'lEzherilye, 1966,s. 7'7.
2J
Bkz. Massignon, a.g.e., |82.
'5 Bkz, İbn Sa' d, a.g.e., v||, |42.
'u Bkz. A. S. Tiritton, İslam Kelamı, çev. Mehmeı Dağ. A.U İ.F. Yay., l983, s. 6l.
'' Bkz. Fahreddin Razi, Muhassalu Efkari'l-Müıekaddimin ve'l-Müteahhirin mine'I-IJlemai ve'l-Hükemai ve'lMüıekellimin, Mektebetü'l-Külliyyati'l-Ezheriyye, Kahire, tsz., s. 240.
2'
Bkz. Masignon, a.g.e., s. 184.
" Bkz. En-Nesefi, Abdullah Ahmed b. Mümud, Tefstru'n-Nesefi, Ii, 376 (I vğ I]. Ciltler bir arada); Beydivi,
Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Tefsiru'l-Beyddvi, Dersaadet Kiıabevi, İstanbul, tsz., i, 340.
r0
Bkz. Taberi, Tefsiru'ı-Taberi,Y, 497; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili,lU,2|6'7 .
]l
Bkz. Elmalılı, a.g.e.,Y,3'13l,
" İbn Kuteybe, Te'vilu Muhıelefi'l-Hadis,s. 178.
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[lasan Basri'ye göre Kamer suresinin
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ayetinde zikredilen 'ayırı yarıiması'

ifadesinin Hz. Peygamber'in mucizesi olarak gösterilen ayın ikiye ayrılmasi ile bir alakası
yoktur, ayet, kıyamet gününde gerçekleşebilecek olayların lıir tanesinden bahsetnıektedir33.

Bu ve benzeri tefsirinden olaçak Katade, 'rey yöniinden Hz. Örner'e

benzeyen

Hasan Basri'den başka kimse görmedim' dçmektedir3a.

Hasan Basri'ye nispet edilen kaderle

ilgili 'Risale' dikkate alıı,ıırsa onun akilcı

yoruınunun, 'kader' gibi o günün çokça kabul gören bir anlayışı üzerinde de devam ettiği
göriilebilir.

Hasan Basri bu risalede, büyük ötçüde rivayetlere dayalı olaral< ortaya çıkan
krılların fiillerinin ilahi takdirle olduğu iııancına, sarnimi ve hakikaten dini bir 'protesto'
sunmuştur35. Ona göre Allah, emretme ve yasaklamasındaki irade ve rızası dışında kulların

fiillerini takdir etmemiştir. Böyle olııuş olsaydı 'Dilediğinizi işleyin' (4|l40)

yerine,

'üzerinize takdir etriklerimi işleyin' derdi. Yine ' dileyen inansın diieyen inkar etsin' t18l29)
deıııeyip bunun 5,erine, 'istediğim kinıse iman etsin, istediğim de kafir olsun' derdi. Allalı
adeınoğlı"ınun tabiatına ilhamla iyiliği kötiilükten ayrma özelliğini verdiğine göre, insanoğlrı
fiillerinde kudret sahibidir. Allah, sadece yol gösterınekJşdir, kuIların fiillerine
karışmamaktadır. Allah, kuilara, yapılacak işleri mukadder kılmamıştır, fakat şöyle
yaparsanlz size böyle yapar]m, böyle yaparsaııız size şöyle yaparım, demiştir,

Hasan Basri risalesinde, bazı ayetlerin kaderci bir tarzda ele alınmasının yanlış
olduğuiru vurguiaınakta, bir takinı öıneklerle bunu izah etrne 1zç|uıu tutııaktadır: 'Aligh'ın
şıü süJzü, üzerirıde münakaşa edilenierdendir: 'iIiçbir kiırışe Aliah'ın izni olınakgızııı iınıırı
getiremez' (lai}aa). Bu,rudciki i.zln kelinıesi serbest bıı,aknıa ınanasmddır.
'Aiiah'ııı'cıılerın bir kısnı bedbaht, bir kısmı da bahtiya,r oIcıcaklır'(i1/106)
söziinci|e cje münazaa ecilci ı,e ayet ştryle teııil olıındu": 'Allah Teala kulldrinı aııalarının
karnıiıda hedbaiıt ve bahliyar olarak yaretnııştır. Becibaht y(ırattığıılifi bahtiyarlığa, balıt|ıar
üıaraftığını.ıı da bedbahtiığa çevrilmesine imkan yokiur.' Eğer hakikat tetil eitikleri giiıi
olsayclı Allah'ın, kitap ve peygam.berlerinin bir rı,ıanüsı kalınazc!ı; peygaınberlerin insanları
tcıi,"vcqıa

davetleri ve salrıha leşviklerinin bir anlamı olmazdı. Gerçekle bu q,etin te,ıi'i

rsrıların iddia eitikleri gibi değilcİir. Allah ş$ıle buyurnuştur: 'O giirı (ahirel güüıii) biütüü
İrısaıılırııı biı, arcq,a taplunacaklı:irı gündür. O gün aııa |;aha giini)tİü,r. (} l/l03) Sonra şöyl.e
devanı etıııişiir: 'Ailuk'ııı enıri yeriııe geldiği gün, hiç kinıse a'nun izni olınaksızın bir söz
söyleyenıez. O gün, on!rırın bir kısmı bedhahı, bir kısmı bahliyar olacaklır.' (] j/}05)
'Allah'ln şu sözünti,e iartı.şırlur: 'Allalı dileseydi hepsini hidayet üzere toplardı,
ö.},ieyse sakuı cahilierde.ıı crlıııa' (6/35) Bıı, nıüşriklerin nıiislüman oiıııaıncıIarın,larc dalayı
nııiıeessir olduğıı iç,in Aitalı'ın peygamberint,eıriği sadece hir siıemdir36.
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llasan Basri'ye görş Allah, "yaptıkiaı,ınızrn bir katşıiığı oiarai(" (Secde 32il7;
Yakıa, 56/24) buyurnıuşfur. Eğer insanın l'ıillerinin kaza ye kaderle ilgisi oisaydı Allah,

"yapİlklarımıiı bir karşıtığı olarak" bulururdu37,
Flasa:r Basri'ye göre 'Aiiah dilediğini saptiiır. dilediğiııi hidayete erCirir' (Fatır,
35i8) ayeti de yanhş anlaşılınanralidır. Bu ayetin siyak ve sibakıyla birlikte değeıiendirilmesi
sonııçu ortaya çıkar ki, Allah insanlardan fısk ve kü{iir fiili gördüğünde onları sapıklığa
sürüklemeklşdir. Krır'an ifadesi ile 'Allah ançak zaiimlçri saptırmaktadır' (İbrairiıı, I4l27\.
8.
Yani Allah nsaırlarırı yaptıkları zu ltim lerle h likiim vernrektedir3
Hasan Basri 'iaisale'dç iiginç lıir şekitde bır şçye daha dikkat çektr ve hatır]atır ki.
Kı_ı|'ai-r'ln bazi a3,etlerıne kadeıci bir açıklama tarzı hakiıı olaloiliı,. F'akat bıı noktada
i(ur'ari'ıır, Araplarm aşina o1duğu ıiille konuşuyor olrnası unl}tırlnarnaiıdır. Araplar kaderci
anlayış ve yorumlara yatkınıiırlar3g. Mesela bir Arap şaiı,i şöyle söylemiştir:
Zaııanın harap etmesi içirı bina yapılması gibi,
Anneler de ymrularını ölünı için beslerler.
Halbuki ymruiar ölüm için değil, beka için beslenirler; meskenler cle harap
olmaları için değil mümur kalmaları için yaplırlar. Kur'an Arapça bir kitap olduğuna göre
.4llah onu Areplara kendilerinin bildikleri ıJille indirerek, cınlara alışık oldukları bir iqrzla
lıitap etıniştir.]0
Hasan Basri'rıin akılcı tefsirinirı biı, sonucu olarak riva-yete dayalı din anlayışını da
i

sorgııladığurı görmekteyiz. ÇUnkü Hasan Basri'ye nispet ediien kaderle ilgili 'Risale'de
oıtaya korunaya çalışılan fıkir, yalnızca Kur'an'a dayandırıimaktadıı:. Watt gibi bunun
sebebini hadisleriı o devrede muhtemeien tedvin edilmeyişine dayandırmak mümkündiir.
iakaf kenciisinin de ifade ettiği şekiide hadislerin neredeyse tümüyle Kaderiyye aleyhtarı
c]nasıııın da bunda bir payı var gözükmektedir4l.
Kaidı ki Hasan Basri'ninbizzat kendisi hadis taraftarları tarafırıdan semaı çok olan
biri clarak göriiimekte, şu kadar var ki onun, işittiği hadisi mantığına göre güzelleştirdiği
ifade edilmektedira2.

Hasan Basri'nin rivayete dayah din aniayışını yeri geldiğinde eleştirdiğini gösteren
bir rivayete Ibn Kuteybe yer vennektedir. Bu rivayete göre çok hadis rivayet eden bir zat,
Ebu Seleme b. ,A.bdin,ahman, Basra ınescidinde Hasan'ın yanlna ofurmuş ve ona Ebu
Hüreyre'nin Rasuiullah'ian rivayet ettiği şu hadisi nakletııriştir: 'Güneş ve ay kıyamet günü,
ateşte birbirine sarılrnış iki öküzdür' (Buhari 59/4). Hasan Basri bu sözün uydutma bir şey
oiduğunu iına ederek şöyle cevap veımiştir: 'Güneş ve ay ne suç işlemişler?' Bunun üzerine
Ebu Seleme; Ben sana Rasulullah'ın sözünden balrsediyorum sen ne konuşuyorsun' diyerek
tepkisirıi gösternıiştir. İbn Kuteybe belirtmekedir ki Mu'tezile, Hasan'ın brı sözünü onun
Ebu Seleme ve Ebu Hureyre'yi reddetmesi olarak aniamıştıra3.
ibn Kuteybe 'kelamcılar'a, onları reddetme maksadıyla şöyle söylenmesi gerektiğini
ifade etmiştir: 'Ali, İbn Mesut, Muaz, Said b. el- Müselryib'e neden tabi olmuyorsunuz da

j]na Dair Rivayellerin

:- .:.:.ieYi gördüğünü ifade
j,.::, Basr'ı';,e nisbeti pek
-- -'ı:ıleri savunmasl olrdan

.:.:,.eci tı. Abdilkerim eş-

: _

H

-.:]med. Ddnı'I-Kütübi'l-

- -.\

l-ütfi Doğarı- Yaşar

]' İbn Murtaz4 Kiıabu Tabakdti'l-fu{u'tezile, s.20.
"r9 İbn Murtaza, Tabakiti' l-Mu' tezile, 20.
Katade'den naklediten bir rivayette Araplar'ın İsl6m^dan önce de kaderi kabul ettikleri ifade edilir, Bkz, Buhaıi.
Halku Efdll'l-'İb.rd, tahkik ve takdim: Abdunahman Umeye, D6ru't-Ceyl, Belrutl99l, s. 75.
* Bkz.-"ü{asan Basri'nin Kader Hakkında Halife Ab<luimelik b, Mervan'a Mektubu, Çağımuda İtikadi İslrjm
ınezhepleri, s. 302-3 l 6.
" Bkz. Watt, İsldm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s, 124, Helmut Rıtter'e göre bu risale, Kaderi fırkanın bize kadar
gelen yegane orijinal vesikasıdır. Bkz. Ritter, "Hasan Basri", İslam Ansiklopedisi, |964,Y,345.
a2
Bkz. Ahmed İbn Ftanbel, el-İlel, Ankua 1963, s. i46, 350.
'3 İbn Kuteybe, Te'vilu iv|uhtelefi'l-Hadis, s. |0l .
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Anrı b. Ubeyd ye Gaylan'a bağianıyorsunüz?u' Burada Hasan'ın kelaü]çı]arın
biri olarak tieğerlendirildiği görüInıektedir. İbn Kuteybe'nin Tevil'i ıyice

üstatlarından

müzakere ediidiğinde görülecektir ki, 'kelamcı', avami muhafazakdrliğı sorgulayan, örf,adet,

gelenek

ve rivayete dayalı din anlayışını

eleştirenlere

ve dinde akılçı bir

anlayışı

yerieştirmeye çaiışaıılara vçriien isimdir.
Hasan Basri'nin insanrn tanırRa maksadıyla kendini K,Jr'an'a arz etmesi gerek,tiği
fikri de önemlidira5. Zira insanın Kuran'a arz ınetodunu benimseııesi, bir ölçüde anane iie
kendini kayıtlı hissetınemesidiı,. Nitekiın eskilerden, Ashaptarı gelen bir rivayete
dayanmaksızrn sadece Kur'an'a başıurma, rey kapsamında görülerek bidat addeditmiştira6.
C. Dinin Teıııei Boyatu ve aiıre,ıilik
}lasan Basri'nin önemli bir özelliği de kalbe ve rülara hitap eden bir nasihatçıtrığı
beııimsemiş olmasıdır. O, belki de geriliınler içiude İsl6nr'ı aılarnaya çalıştığı ve siyasallaşaıı
din aniayişiarı karşısında bunun gerekli olduğuna karar verrniştir. Beşka tıir ifade ile FIasan,
siyas?, Cünyevi ve maddi alanla çok fazla kanşııış bir din anlayşının ruhi eziyetiııi çekıniş
oimalı ki, dinin temel bolrıtuıun kalp ve kalpten gelen saminıi yöneliş oiarak ahlak
olduğunıı ifade ebrıeye çalışmıştir" Örneğin Hz. Mulrammed'in ruhani cephesi üzerine şöyle
-\4]rgu yapİnayl terçih etmiştir:
"Hz. h:{uhLtwlrned'i görenlar, arıu ne tuğla üstüne tuğla,
Ne kamış üstüne kamış koyarken (ne dıııar ne de çit yaparken) rieğil,
Saba|ıın alacakçırqni.ığında gel irkeıı gErınüşler dir.
ünurı önüne bir işaret dikiiınişti.
Ve aceie ana doğ,rw gidiyarıİw.
kerıdtnlzi kurtar ın ! kendiniz i kurtarın !
Açele edin! Acele eriin! Şaşkın şaşkın nereye gidiyorsunuz?a1
F{asan dünyevileşen din k-arşısında şöyle haykırmaktan kendini alaınamıştrr:
Diller ve bakışiar keskin

Fakat kalpler ölü.
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Hasaır Bası,i'ye göre kalpler ölrnüştiir. Bilhassa iiinr aciamları bundan fazla
etkilen:nişierdir. tsu yüzden sultanlarin arasma karışmışlar, diinyaya meyletmişlerdirag.
l{a-ibuki kaibin ölümü ulemanın azalııdır, bu azaba düçar olan kişi artık ahiret ilmiyle
dünyalık satur alı-ıraya kalkışır5O" Nitekim dilnya ehli ilimlerlne olan rağbetlerinden rlolayı

" Cahız, a.g.e.,

-

ttI, 135.

" Gazali, a-g,e.,1,428. 1j,
"ir Bkz. Triton, A.S- islaıı j-'. :.
Feıiduttin Ailar" Tezkı,: :,,. :
,li Uazall,
^
g.E.e., l], jbi.
' .Abduliah İbn Mübar.\. , ,.-

" lbn Kuteybc, Ievj| s. 85,
' ljkz Abdullah ibn h{tibaıek, Klıabu'z-Zühd ııe'r^Rekdik, tahk ve ta'lik: i-{alıiburrahman el-Azami, Diru'l-

Kittübi'|-İiıniyye, tsz., s. 1 3.
-' Bkz, ed-D6riırıi, Ebu Muhammed
Abdullah b. Abdinahrnaıı, Sünen-i
1r,dıniı, Madve Yay., İstaıbtıl 1994,II,9|ı.
'' Cahız, a.g,e.,IlJ, l32 (üçüncü ve dördünçü ciltler bir arda).
" _{'oduilah İbn Miıbarek, Kitabu'z-Zühd ,re'r-Rehüiik, S. 65.

Dairni, teıüüme

ve tahkik: Abdullah

'' Gazali, a.g.e,, |. 177.
' Feıiduttin Aıtaı, Tezkiratü'i-Eıliya, haz, Ve çev. §üloyman UIudağ, Erdem Ya1.. İstanbui l99l, s, 76; Gazali,
; ı g.. l. l52. 155.
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'- ıbduılajı ibn hltibarek .;. : .
Bkz.
Talib
e1-1ıle,u,
.,.
Ebu
"

98.

'" abdullah ibn Mübarek. ...'.:-,-.
'abduıüah ibn Mübaİek.
'L Bkz. Gazali, a.g.e.,ü,. 61:
'] Besevi, a.g.e.,I, 591.
' Bkz. İbn Kuteybe. el--\:t:- '
! Bkz. cazaıi, a.ge,, Il. 5E!
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diinyalarırı onlara bağışlarken, ilimlerini dünya ehline satıyorlar. Diinya ehli de bu yiizden

onlarğan yüz çeviriyorlar".
Halbuki hasarı Basri'ye göre dinin temel boyutu olan ibadetler de bile amaçlanan kalp
huzurudur. Ömeğin içinde kalp huzuru bulunmayan bir namaz, daha ğade ukubeti celbedersz.
Bu ytizden ona göre din insanın kendine, ruhi büttinlüğiine egemen olan kuwetin adıdıf3.
Hasan Basri artık bu noktadan sonra 'diinya' üzerine yoğunlaşmakta ve dini, 'öte
dünyacı' (other wordly) diyebileceğimiz bir anlayışla ele almaktadır:
'Akıllı ve alim kişi odur ki, dilnyasını harap eder ve harap ettiği bu diirıyanın enkazı
üzerirre ahiretini inşa eder. Ahiretini harap edip de bu enkazuı iizerine diinyasuıı yapmaz's4.
Hasan Basri, günahlara tevbe etmekle uğaşmayı, insanlar arasma katılmaktan daha
mtlhim bulduğundan, 'kimse ile ihtilat etmek istemiyorum' diyen birine: 'Ey Allah'rn kulu,
sen Hasan Basri'den daha fakih ve anlayışlısuı. Bu haline devam et' diye karşılık vermiştir55.

Ona göre miimin, ahiret bilgisi ile diinyadan elini eteğini çekmiş birisidir, Bu

yüzden onun kulaklarr, gözleri, azalaıı boyun eğmiş vaziyette olmalıdır. O kadar ki bilmeyen
bir kimse, onu hasta zannetınelidir'u.
Çilıü$ü diinyanın tüm ağaçlarından yenmiş ve bunlaruı hepsinin acı olduğu

anlaşılınıştrs7.

Öyleyse miimin diinyadan o derece uzaklaşmalıdır ki, rızkını sadece gtinü giiniine
istemelidir, Nefsi köreltecek kadar femeli, ömiir bolu bir tek elbise giymeli, kendi ile toprak
arasma herhangi bir şey sermemelidirs8. ÇllnkU eceli bu;kasının elinde olan, emel sİhibi

:
X":rİ:c,ı, değil,

olmamahdırsg.

;a;
: i_::lni alamamıştrr:

,_: aiamları

bruıdan fazla

:. :ıı1 a1 a meyletmişlerdirag.
:.- sışi artık ahİret İlmİyle

-:

'Dtfurya miiminin zindanı, kafirin cennetidir' hadisini Hasan Basri' rivayet etmiştir.
Ona göre Allah indinde dtinyanuı bir sineğin kanadı kadar bile olsa değeri yoktur, Eğer öyle
olsaydı kafire ondarı hiçbir şey verilmezdi. Diinya bir çöplfü mesabesindedir. Bu yiizden
miimin dtinyada mahzun bir şekilde öffiinü bitirmeye çalışmalıdu60. Hasan Basri'nin
insanların diinyada selamet bulacağı ümidini yitirmiş olduğunu görmekteyiz6ı.
Hasan Basri, rivayetlere göre bizzat kendisi de 'dtinyada yok olan bir var gibidir,
h6l6 ahiret hayatuıı yaşıyor gibidir'62. Onun hakkında şöyle söylenmiştir: 'Oturduğu zarrıar|
başını o kadar eğerdi ki, sanki başının vurulınası emredilrnişti. Cehennem zikredildiği zaman
o hale gelirdi ki, sanki cehennem sadece onun için yaratılmrştı63.
Hasan Basri, diinyevileşmeyi (worldliness) o kadar arkasrna almıştır ki, 'hayırlı
sabahlar' Allah afiyet versin' gibi insanlarırı selamlaşmalarından da maksadrn, artık diinya
olduğunu ifade etmiştir. Halbuki sel,ım venne, gönül selameti içindir6a.

;]:_ı rağbetlerinden dolayı

"52 Cülz,a.g.e.,m,

136.

Gazali, a g. e., I, 428, 439.
" Bkz. Triton, A.S. İslam Kelamı, çev. Mehmet Dağ, Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Yay., 1983, s. 60.
Ja
Feriduttin Atiar, Tezkiratii' l-Evtiya, s. 83.
3
Gazali, a. g. e., lI, 5 82.
56
Abduııah ibn Ml]lbaıek, Kiıabu'z-Zijhd ye'r-Rel«İik, s. l34.
j7
Abduııah İbn Mübareh Kiıabu'z-Zühdve'r-Rel«iik, s. |9l.
" Bkz. Ebu Taıib el-Mekki, ı(ıIabu Kut'ul-Kulub, Fi Muameteti'l-Mahbub,el-Matbaatu'l-Meym€ne,
-

5

i.

:ı:::,-:ıı-ahman el-Azami, D6ru'l-

,;ı;t__

-i.jme

ve tahkik: Abdullah

98.

J'

@

6ı
62

Abduııah İbn M|Jb*ek, Kitabu'z-Ztjhd ve'r-Rehİr,t, s. 86.
Abduııü ibn Mılbarek, Kinbu'z-Zıhd ve'r-Rel«iik, s. 40,2|9.
Bkz. Gazali, a.g.e.,ll, 613.

Besevi, a.g.e., I, 594.
Bkz. İbn Kuteybe, el-Mearif,thk ve takdim. Servet Ukkaşe, DAru'l-Mearif, Mısır, tsz., s.
* Bkz. Qaaa|1, a.g.e., II,
588.
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Hasan Basri'ye göre tasadduk etse de, al«abalarına yardmda bulunsa da bir
Müsliimanın servet içerisinde yaşayıp bundan istifade etmesi ve bu servet içinde kalması
doğru değildir. Servetini tamamen infak edip, ihtiyacı kadarını kendisine brrakması en doğru
o1andır65.

Hasan Basri'ye göre "ölülerle diriler bir değildir" (Fatır, 35122) ayetinde geçen

'diriler', fakirlerdir. Zıra onlar, Allah'ı zikirle dirilik kazanmışlardır. 'Ölüler'

ise

zenginlerdir. Çünkii dünya onlarıı ruhlarını öldiirmüştiir66.
Hasan Basri, 'pazar ehlinden' de hoşlanmamaktadır. 'Pazar ehlinde bir hayır yoktur,
onlar birkaç dirheme kardeşlerini satarlar' sözü ona nispet edilmektedir. 'Pazar' hakkında da
Hasan: 'Allah'ın en fazla buğzunu celbeden yer burasıdr' demiştir. Meclisinde 'kuruş
sohbeti (dirhemin altıda biri anlamırıa gelen 'danik' kelimesi geçmektedir) yapıldığında,
'mürüwet nerede kaldı, din mi,iriiwetten ibarettir' şeklinde karşıiık vermiştir67.
İbrahim b. Yezid en-Nehai'nin 'dtirüst tüccar'ı ,ya\rıı7ca ibadetle meşgul olan abide
üstiln tutmasına rağmen, Hasan bu düşiincesinde İbrahim'e muhalefet etmiştir68.
Şimdi burada bir ikilemle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Hasan, insan iradesine
önem veren, rasyonel bir anlayışla dini yorumlamaya çalışan akılcı biri midir, yoksa çalışma
ve helalinden kazaııırıayı bile kişinin içe kapanmasına feda eden bir sosyal ahlak anlayışura
mı sahiptir? Akılcı mıdır, yoksa kaderci mi? Ve yine acaba bu iki tavır Hasan için mutlaka
birbirine zıt iki tavır olarak mı görülınelidir?
Meseleyi Eylub Sıhtiyani'den ve Hammad İbn Seleme'den gelen rivayetlerle

çözmek kolaycılık olacaktır. Sütıyani, rivayete göre bir keresinde şöyle demiştir: 'Ben
Hasan'la kader konusunda hiç aıılaşamazdrrn. Sonunda onu sultanla korkuttum, o da 'artık

şimdiden sonra bundan uzak duracağrm' dedi'69.
Burada Hasan'ın eski düşiincelerinden döndüğtine dair bir izlenim doğmaktadır.
Nitekim Ehli Si.innet kaynaklarında da bu görüş hakim durumdadır. Fakat Sıhtıyani, bu
sözüyle samimi şekilde üstadını Emevi ailesinden korumak da istemiş olabilir7o. Onun asıl
korkusu, sultanın duynrası halinde ona eziyet edilmesi olabilir7ı. Nitekim Hasan'ın da iktidar
karşısmda çoğu zaman ölçülü hareket ettiği söylenebilir. Örneğin, }Iasan hadis rivayet
ederken bazen irsalde bulunınuştur. Bunun siyasi bir yöniiniirı bulunduğu belitilmiştir. Bu
sebeple Hacçac zamanında Hz. Ali'den rivayetieri irsal etıniştir", Hatta belki iktiÖardan
çekindiği için olacak, Hz. Ali'den yaptlğı rivayetleri, Ebu Zeyneb künyesi ile nakletmişti/3.
Hammad İbn Selenre'den gelen bir bilgi de şudur: kendisine Hasan'ın doktrininden
neden al.ı,ıldığı sorulunca İbn Seleme: 'Üstadım bazen Kaderi,bazen Cebri'dir. Onun için
ayrıldım. Hiç bir zamafl kati ve kah bir mezhep kabul edebileceğini zannetrniyorum'
demiştir7a.

65

Gazali, a. g, e., III, 47 |.
Ebu Talib el-Mekki, Kut,ul-Kulub, (iki cilt bir arada) s. 99.
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Ea }"ıdtmda bulunsa da bir
i ve bu servet içinde kalması
kendisine bırakması en do$u

.Taır. 35D2) ayetinde geçen
kızznmş|31dş. oÖlüler' ise
Pazar ehlinde bir hayır yoktur,

fuLTedfu.'Pazar' hakkında da
darııştir. Meclisinde'kuruş

s:

:eçmekted_i1) yapıldığında,

li remıişfiro'.
ıa ibadetle meşgul olan
ş,

abide

:alefa emriştir68.
*a.,dır. Hasan, insan iradesine
ık_l;ı biri midir, yoksa çalışma
ka bir soş.,al ahlak anlayışına
u üı tarır Hasan için mutlaka

ie_eme'den gelen rivayetlerle
r=-s;.nde şö;-le demiştir: 'Ben
ı-=ı.a korkuttum, o da 'artık

iar biı

izlenim doğnaktadır.
:j=dadr. Fakat Sütıyani, bu
p işemu olabilir?o, Onun asıl
" \iıekim Hasan'ın da iktidar

xgin. Hasaiı

hadis rivayet
ı bıulunduğu belirtilmiştir. Bu
;r":ı -. Hatta belki iktidardan

ıb künvesi ile nakletmişti/3.

İbn Seleme'nin bu değerlendirmesinden de ilk etapta anlaşılaıı Hasan'ıı eklektik bir
bakış açısııa süip olduğu ve düşiincesinde katülığa di§memiş olrnasıdı/5. Hasaıı'uı bu özelliği
sonrald hadisçiler tarafindan da benimsenmiş, örneğiır denmiştir ki, 'Hasan Basri, Ma'bed elCüheni hakkuıda konuşmuş, onu eleştiımiş fakat kendisinden nakillerde de bulunnıuştur'76.

Diğer taraftan, 'kader görüşiinden dönmüş' bir Hasan'ın, rivayete dayalı din
anlayışırıı benimsemiş Hadis Taraftarları'nca genellikle makbul biri olarak addedilmesine
rağmen//, yine de Hasan'a karşı bu çewelerde belli ölçülerde bir şüphenin baruıdırıldığı
göritlmektedir. Hasan kendisini 'bedir gazvesine katılmış yetniş sahabeye yetişmiş' biri
oiarak göstermiş olmasuıa78 rağmen Şu'be, Hasan'uı bedir ashabından tek bir kişi ile de olsa
göriişmüş olduğunu kabul etrnemiştir7g. Bedir ashabıyla göriişmemiş olmanın nranası, dinde
konuşmaya yetkili değildir veya asara göre değil reye göre hüküm veriyor, olmalıdır. Zırabır
rivayeffe denilrniştir ki, 'bedir ashabının bilmediği bir şey dinden değildirEo'.
İmamı Malik'ten aktarıldğına göre Said b. el-Müseyyib, 'Hasan şu mesele hakkuıda
şöyle şöyle hi.ikiim verdi' denildiğinde; 'Şu'Ehl-i lrak'ın dokuyuculan(söz ustalan) Hasan'ı
aralarına aldılar da onu bozdular' demiştir8'.

İbn Sirin de 'Bana Hasan'dan ve Ebu Aliye'den bir şey aktarmayuı, Çtinkii bunlar
hadis aldıkları kişiler konusunda lakayttırlar' demiştir. Ahmed b. Hanbel, Ata b. Ebi

Rabü'la birlikte Hasan Basri'nin miirsellerini en zayıf miirseller olarak görmüştiir82.
Bir başka husus da şudur. İbn Kuteybe gibi erken dönem yazarlarmdan biri Hasan'ı

kelamcılarıı tistatlanndan saymakadır. Bu, en azndan öğencilerinin Hasan'ı esas almaya devam
ettiklerini göstermektedir. Bağdadi'de yer alan Vasıl'm Hasan Basri'nin meçlisinden, büyiik
giinatı işlenmesi ile ilgili gört§iiniin 'iirnmetin görüşiirıden'bir'aynlma'(i'tizal) anlamma geldiği
için, kovulduğu şeklindeki rivayetin83 bir ash yok gibidir. Zira Hasan'ın bu konudaki fikrinin
'tirnmetin göri§ü'nü pek temsil ettiğ ileri siiriilemez.. Zira o büyiik gtinü işleyene 'mtiırafık'
demiştir8a, Kaldı ki Ebu'l-Kasın el-Belhi (v. 3l9 h.) 'i'tizal'in, Hasan Basıi'den aynlrnayı değil,
büyük eünatı ha}*ındaki diğer göri§lerden aynlrnayı ifade ettiğini kaydetniştif".

Amr b. Ubeyd'in 'Tefsir'i Hasan'dan rivayeti de86 Ögencilerle Hasan arasında
doktrin bazında kayda değer bir problem olmadğını göstermelıtedir. Hamidu't-Tavil ve
Eyyub Sütıyani gibi talebelerinin Amr b. Ubeyd'in Hasan'dan yaptı& görtiş aktarmalarına
karşı çıkmaları

da87

bu hususu destekiemektedir.

ıi:-.iıe

Hasan' ın doktrininden
bazen Cebri'dir. Onun için
Cebileceğini zannetrniyorum'

i
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Il, 260-264. Örneğin, 'Amr b. Ubeyd, Hasan'ın sarhoşa celde vurulamayaoağını

olduğunu soyluyor, ne dersiniz?' sorusu kaışısında Sıhtiyani; 'Amr yalan söylüyor' demiştir.
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Hasan hakkındaki taıtışmaların, Ködı Abdulcebbar'ııl onu Mu'tezile'nin üçi,incü

tabakasında göstermeye mani olmadığı göriilmektedir88.Çok sonraları bile İbn Murtaza'nın
da onu Mu'tezile'nin üçiincü tabakasından göstermesine şahit olunmaktadrr.8g. Hatta İbn

Murtaza kaydetmektedir ki, Sütiyani'nin Hasan'ı kader konusunda konuşmaması için
sultan]a korkutması, Hasaıı'ın yerleşik diizenle u}uştuğu veya Emevi taıaftarlığına
soyunduğu anlamııı taşrmazgo.

Peki olan nedir? Bu dünyayı ret ve öte diinya üzerinde yoğunlaşma, zahit ve mistik
duruş bazen egemen sınıfin dininin tam karşı kutbunda yer alabilir. Bu yiizden Hasan'rn 'öte
diirıyacı' din anlayışını Emeviler'in başırıı çektiği feodal ve aristokrat bir topluluğun diinya
saltanatına ve tiiketim ekonomisine karşı güçlü bir tepki ve protesto hareketi olarak
yorumlamak lazımdır; en azıııdan tiiketim tarafurın emek ve iiretimin önüne geçtiği, servetirı,
sadece iyi yaşamanın veya iyi giyinmenin aracı olduğu için aranmasrnrn, çok politik bir
merkez olarak 'şehir'in maddiliğinin öniine konulmuş bir,'pasif direniş' hareketi.
Hasan'ın nasihatlerinde Örneğin Hallac'ın üslubu yoktur. Massigrıon'un da ifade
gibi
ettiği
Hallac, konuşmalarında Allah'ın bir aşığıdır. O'nda mesrur olmak ister. Halbuki
rlasan, akıllara hitap etmekte insanların iradelerine seslenmektedi/', Hasan Basri'nin
nasihatçiliği, ahiret ilrnini, ölümü düşilnmeyi, kendi kusurlarını düzeltmeyi, amellerin
afetlerini, şeytandan korunma çarelerini anlatma üzerine kuruludurg2. Onun ideal insan tipi,
6bid olduğu kadar ökil, ökil olduğu kadar 6lim olan kişidirg3.
Hasan'ın 'öte diinyacı' din anlayışı da bu üslup içerisinde kalmıştır. Başka bir ifade
ile Hasan'ın 'other worldy' din görüşü, difuıyayı tamamen reddeden (world*rejecting) bir

fEonoİü.

öngördüğü söylenebilir. \iıehi
di.iıryanı bırak, böylece ilrüi
kaybödersin. İnsanları harr_ıCı
gidiyor. Fakat ameller insa
rastlasaydım da ona seslenebfu

Hasan Basri, zuhı ı

gördüğiinde onun da kaışıs
elbiselerinde. Kalplerinde ise i
daha faz|a sanki. . .98'

Hasan Basri'nin bı ai
bir fert olarak insanın ele a]nı
nihayetinde cemaati kuşatan
Sünnet l er

ahlaki keyfiyetleri dikkate

Nitekim

o,

'sevdiğiniz şeylere atnı|arınızı terk etmedikçe ulaşamazsmız,
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Hz, Hasan, Hz. Hüseyin ve Muhammed b.Hanefilye temsil etmekiedir. Üçüncü tabakada ise, Hasan b. el-Hasaıı,
Nefsti'z-Zekilye, Ebu Haşim Abdullah b. Muhammed b. el-Hanefiyye ve Hasan Basri bulunmaktadır. Bkz. A.y,
s
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Ben yürek ürıyorw.ı

Ey ademoğlu!
Yalnız başına ölecefu:
Yalnız başına m€üJ
Yalnız başına muhajre.

Kalplerinizi tamir eiı
Zira kalpler çabu* ç,e

Hasan'da diinyanuı sadece ilgi tarafi reddedilmektedir. Ona göre kirli ve giinahkar

emellerinize de, size kötii gelen şeylere sabır göstermedikçe kawşamazınız' demekİedirga.
Bir başka nasihatlerinde de 'takdir, kesbin; sevgi aklın; ihtiyaçları güzel bir şekilde
gidermeye çalışmak da ilınin yarısıdır95' demektedir.
Hasan Basri'nin 'Allah bir kuluna hayrı murat ettiği zaman ona dünyalıktan bir
miktar veriı, soıua durdurur. Verdiği tiikenince yenisini verir, Şayet o kul, dünyahğa kılmet
veffnezse, ona alabildiğine bolluk da verir96' söziinü, şimdiye kadar aktardıklarırnızla birlikte
düşündüğiimüzde onun, zevklere olabildiğince kapalı fakat mücadeleye açık bir 'diinyeviliği'

ı

hayat belli ölçülerde kuisei O":

dünya, eşyanın maddesinden kişinin iç alemine aktarılmış olan diinyadır. Dünya, kibir, gwur

ibarettir.

c,r1

iş I eıun es

gibi manevi yönelim. betirli L't
kutsal kabul edilen bir kanı.na

bakış açısına fazla meyletmemiştir.

ve tahakkiim aracı olarak kişinin iç dünyasırıa hükmetmeye çalışan güçttlr. Onunla 'dıştan
doğru' ilişki kurmanın sakrncası yoktur. Hasan'ırı 'diinya' dediği, büti,fuı his, arzu, emel ve
ihtiras taşkınlığınıır bir yerde soyııt halden çıkıp, gövde ve cisim halinde 'dışarılaşması'ndan

in

ıı,
fiq:

Nefsi emarelerinti

Zira şahlanmq,a

Hasan bunu semboif,ı

herkes beyaz sarık gil,erlıe.n

Bıyıklarını kısaltmaz, sakaiü

@aş atkısı) örtermiş . Hatta ığ
bağlayarak kılarmışlm. Bö1 le
göstergesi olduğunu da ımutııa

onun iman süibi oh
mensup amelleri işleyen k§i{e

organik cemaat göri§üne nıe
dayah bir din anlayışınrn 1c,i
Çünkii bu noktada 'ben'in 1,eriı
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öngördüğü söylenebilir. Nitekim buna benzer bir nasihatı da şöyledir: 'Ahiretin sebebiyle

Liıcısımda konuşmaması için

kaybödersin. İnsanları hayırda göriirseniz onlarla yarışm. Dtinya iyiliği ile, kötiılüğü ile akıp
gidiyor. Fakat ameller insanırı boynunda takılı kalıyor. Keşke kalplerdeki hayata

onu ]Vfu'tezile'nin üçüncü
scrralan bile İbn Murtaza'nın
h oiı,nmaktrdır.89. Hatta ibn
5,ı r,eıa Emevi taraftarlığırıa

ıie iğıınlaşma, zahit ve mistik

abıjır. Bu 1iizden Hasan'ın 'öte
ffi-ısaobaı bir topluluğun dünya
ı re protesto hareketi olarak

rEaniı

öniine geçtiği, servetin,

tr aıaııınasrnın, çok politik bir

ı

Cb,eniş' haıeketi,

!§LTjr. \{assignon'un da ifade
ıa ıesrın olınak ister. Halbuki

ımelıedi1'. Hasan Basri'nin

ın,hnnı d'uzeltmeyi, amellerin
ıJ,ıfurİ. Onun ideal insan tipi,

diinyanı bırak, böylece ikisini de kazanırsın. Diinyan için ahiretini satma, ikisini

rastlasaydım da ona seslenebilseydimg7.

Hasan Basri, züht ve süfi yönelişin bizzat kendisin de bile bir 'diirıyalık'
gördüğtinde onun da karşısında olmuştur: 'Bazılarını göriiyorum, tevazularr sadece
elbiselerinde. Kalplerinde ise kibir. Hatta suf giyen kişinin kibir taşkııılığı, ipek elbiseliden
daha faz|a sanki...98'

Hasan Basri'nin bu aktif-riyazet anlayışı, İslam cemaati içinde ferdin keşfedilmesi,

bir fert olarak insanm ele alınması şeklinde de okunabilir. Zıra içne, kalbine yönelen insan

ö4 adet gelenek bağlarından, bir ölçüde kurtulabilen insandır.
Sünnetlerin işlenmesi bol ki bol, Ama gönüller kupkuru beytinde de dile getirildiği
gibi manevi yönelim, belirli bir noktada cemaatçi inhisarcılığa zıt olarak rutin merasimlere,
kutsal kabul edilen bir kanuna bağlı kalmayan, 'cemaatin bağlandığı dinden' ziyade, içsel ve
ahlaki keyfiyetleri dikkate alan daha ewenselci bir bakış açısı geliştirebilir. Bu yüzden mistik
hayat belli ölçülerde kişisel özgürlü sonuç olarak verebilir:
nihayetinde cemaati kuşatan
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Zir a ş ahl anm ay a meyyal dir ler.99

Hasan bunu sembolik bazı tarzlarıyla hayatına da aksettirmeye çahşmıştu. Örneğin
herkes beyaz sarık giyerken o, siyah sarığı tercih edermiş. Ytlzilğü sol eline takarmış.
Bıyıklaruıı kısaltmaz, sakalurı sarıya boyatrrmış. Herkani sarığı tercih eder, 'klirt taylasanı'
(baş atkısı) örtermiş . Hatta namazı, bu baş atkısını sol yanırıa sarkıtarak, ellerini de buradan
bağlayarak kılarmışloo. Böyle bir kendini ifade ediş biçiminin aynı zamanda 'pasif direniş'
göstergesi olduğunu da unutmamak gerekir.

Onun iman sahibi olup da amel işlemeyen kişiyi 'münafık' addetmesilol, cemaate
mensup amelleri işleyen kişileri kabul diğerlerini ret olarak anlaşılırsa, bir ölçüde Hasan'ın
organik cemaat göriişiine meylettiği ifade edilebilirıo2. Bu takdirde aşkın ve murakabeye
dayalı bir din anlayışuıın yol açacağı ferdiyetçiliği Hasan'da temellendirmek zor olacaktır,
Çünkü bu noktada 'ben'in yerini sıcak bir 'biz' alacaktır.

n",

dört halife, ikinci tabakayı
i!m-r Ebakada ise, Hasan b. el-Hasan,
;;rc Basri bulunmaktadır. Bka. A.y,

n'

"s

Cahız, a.g.e,,l|7, I32.

İbn Sa'd, a.g,e.,Y||, |69; Cahız, a.g.e.,Iiil,, |53.

Bkz. Massignon, a.g.e.,s. 192-193.
Vü, l59 vd.

'm İbn Sa'd, a.g.e.,

l0l

Bkz. Hayyat Mu'tezili, Ebu'l-Huseyn Abdumahman b. Muhammed b. Osman, el-İnıisar ve'r-Red alıi İbn
Ravendi el-Mülh,d, takdim: Muhammed Hicazi, Kahire lsz., s.237 .
l02
Bu konudaki görüşü ile H. Basri'nin Haricilerle paıalel bir anla;ıışı kabul ettiği öne sürtılmüştür. Bkz. Mahmut
Ay, Mu'tezile ve Siyaset, Pınaı Yay., İstanbul 2002, s,25. Ömeğin Amidi münafıklığın kuffır fiilini iştemekten daha
kOtU bir duruma tekabul ettiğini belirterek Hasan Basri'nin Haricilerden daha ileri gittiğini ifade etmiştir. Ay, a.g.e.,
s. 25 (Amidi, Ebkaru'l-EJkar, varak224lb'den naklen).
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Fakat Hasan'ın büytlk giinah işleyenleri 'miirıafık' olarak adlandrrmasını, ahlaki din
bir sonucu olarak görmek daha uygun olacakiır. Miinafık'ın ıstılahi manası,
içindeki ktifrii gizleyip dışarıdan Müsliiman göziikendir. Hasan'ııı kastettiği elbette bu
değildir. O, içinde imanı olmasına rağnen bunun eylem olarak dışa yansıtamayan kişiden
böylece ahlaki zaaf içinde olaıı bir 'fert'ten bahsederken bu tabiri kullanmaktadır.
Hasan miinafik'ı, 'halk büfiin olarak sayıca çoktur, bu sebepten ben mazur
görüleceğim ve bana hiçbir şey de olmayacak' diyen'böylece halkırı içinde 'kaybolan' ve
sonra giiııah işteyen ve Allah'ın kendisine arzu ettiği şeyi vereceğini ümit eden kimseıo3'
olarak tarif etmiştir. Yani münafik, diirüst bir hayattan mahrum olan ferttir. Yoksa zahiri
işlerde elbette o da iimmetin bir mensubu sayılırıOa.
Öte yandan bazı rivayetlere bakılırsa Hasan, şehadet kelimesini söyleyenin cennete
gidebileceğini kabul etııiştir. İbn Kuteybe'nin Tevil'inde yer alan bir rivayete göre Hasan,
'cennet'in bedeli 'La ilahe illallah'tır' demiştir'o'. İb, Sa'd da şu rivayete yer vermektedir:

TEonon

I,ICJLI\I \!

yonımunun

'Hasan Basri öliim döşeğinde katibine 'şunu yaz' demiştir: 'Hasan Basri şahadet eder,
şahadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktuı ve Muhammed Allah'ın resulüdür, Kim ölüm
anında sadık bir şekilde şahadet getirirse cennete girer'ı06, Demek ki Hasan Basri'nin bir
organik cemaat anlayışına dayandığııı söylemek biraz zordur. O 'mi.lnafik' göri.işüyle sadece
ahlaki zafiyeti tenkit etmektedirlo7.

Ha uporıxerrrıı }
pasuoüIacuü ı xaxcy a
coqIIaJIbHğIe IIo6jIe}G;.
Hepa3peIIIeHHbIğ ,ıoceıe s
3ror

BoIIpoc He TspıeT
3TOM B nOBeCT(e .]HE tli]
IL]-JJII B 6onee pa3BlrTb!ıt ş:
B o llpoca, ceroAH-,I rL].EeTc
ıaı*ıoÜ cTaTbe, B KoTı^pQi
oqepeAHaf, uorrımta o6cı:
ocHoBHbIx ugTogHHXrlB. Kl
c yKpe[I,ıBlIIHMI{cfl B i{ı.
aroü cTaTbIa 3aILToceE
coIIocTaBJIrTb B3f--Ili=,i
npoapİyİfeHTHpoBaTb III

{

OTHoIIIeHI{ 3Toro

Bonpı-a

Kııoqesrıe q-IoBa: ;
ocrı, Tp a Jrııı

ConpeııeHrı

Vuypıa 6o;u,orı::

PonY, KaHIaÜ A€Hr33-Eı
KooMAyH sq rıerıı:ru ğa_r:
Ta[, 6yıı TeMara 6ar-ı_re
AeHr33JIIıHHH ca.gcııl 3f
Kae6upıepil arnubtrü !T}:

TecKepüHqe « 3pKEH.:gil(»
MaKcaTTapbIHa Xaparna I
rYPAe KaPIIibI KaPLTOI'

lo3

Bkz. Abduııah İbn Mubarek, Kitabu'z-Ziihdve'r-Rekıiik,s. l88.
'o4 Bkz. Watt, a.g.e.,s.97.
lo5
ibn Kuteybe, Tevil,s. l72.

'* İbn Sa'd, a,g.e.,Yfi, |74.
l07

Bkz. Watt, a.g.e., s.97.
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